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 מכון לוי אשכול לחקר הכלכלה, החברה והמדיניות בישראל
 
 

 2018, הישראלית החברה לחקר סגל לחברי מחקר מענקי
 

 לשנת מחקרים במימון לסיוע הצעות להגיש העברית באוניברסיטה הסגל חברי את מזמין אשכול לוי מכון
2018. 

 
 עדיפויות וסדרי מחקר תחומי

 להגיש חוקרים לעודד היא העיקרית מטרתם. בישראל המרכזי שעניינם למחקרים ורק אך מיועדים המענקים
 . אלו קרנות ידי על מכוסים שאינם צרכים על ולענות או חוץ לקרנות הצעות

 וטרם חיצונית לקרן הצעה שהגישו חוקרים: חיצוניים לגורמים הוגשו שכבר הצעות של מוקדם מימון. 1
 ראשונית בהתקדמות תמיכה לבקש יוכלו, מימון קיבלו לא עדיין אך בחיוב נענתה שבקשתם או, תשובה קיבלו

 לפרט יש בהצעה. אשכול למכון הבקשה הגשת מיום חודשים 6 לפחות להתקבל צפוי החיצוני שהמימון בתנאי
 . החיצונית מהקרן מימון לקבלת עד המחקר כספי ינוצלו כיצד ולתאר הזמנים לוח את

 הצעת לכתיבת שדרושים גישוש מחקר או רקע עבודת מימון :חוץ לגורמי מחקר הצעות להכנת סיוע. 2
 . חיצונית לקרן שמיועדת מחקר

 או, צנועות כספיות דרישות בעל למחקר חולפות הזדמנויות לניצול הכוונה :קטנים פרויקטים של מימון. 3
 . גמר לידי קיים מחקר להביא מנת על שנדרשת עבודה

, האחרונות השנים בחמש חיצונית לקרן הצעה שהגישו לחוקרים, קביעות ללא סגל לחברי עדיפות תינתן
 שזכו חוקרים. חיצונית לקרן הצעה הגיש או מחקר פרסם כך בעקבותו בעבר אשכול ממכון מימון שקיבל ולמי

 אך, השנה אחר לנושא שמתייחסת בקשה להגיש יוכלו שעברה בשנה אשכול מכון מטעם מחקר במענק
 .הבקשות משאר יותר נמוך עדיפות סדר יקבלו בקשותיהם

 
 כיבי הבקשהמר

 
 ( שתכלול את שלושת הפריטים הבאים: מסמך אחדהבקשה ) .1

עמודים )למעט הביבליוגרפיה( שמגדירה את מטרות המחקר המוצע, מסכמת  3-בת כ הצעה .(א

 את הרקע התיאורטי והאמפירי העיקרי, ומתארת את המתודולוגיה.

מנומקת שתכלול פירוט לפי סעיפי ההוצאה המקובלים באוניברסיטה. התקציב  הצעת תקציב .(ב

צעת התקציב לא תכלול רכישת ה₪.  12,000ל ₪  4000יפורט בשקלים ויסתכם בסכום שבין 

למעט מחשב. במקרה של רכישת מחשב, ניתן לתקצב כספי ₪,  1,000ציוד בלתי מתכלה מעל 

"( לסיוע שמתקבל מוועדת התשתית של הפקולטה למדעי החברה, או matchingהשלמה )"

מסגרת מקבילה בפקולטה אחרת. לא ניתן לממן נסיעות לחו"ל, ויש לקחת בחשבון שהחזרי 

 עות ואש"ל חייבים במס הכנסה. אין צורך לתקצב תקורה.נסי
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שמפרט את סוג המענק המבוקש והתאמת הבקשה לסדרי העדיפויות שמפורטים  מכתב מלווה .(ג

בפרק "תחומי מחקר וסדרי עדיפויות" של הקול קורא. המכתב יתייחס גם למקורות מימון נוספים 

המוצע )או חלק אחר ממנו( מגורמים  )אם יש(: בקשות שהוגשו ומענקים שכבר התקבלו למחקר

ממכון אשכול אחרים בתוך או מחוץ לאוניברסיטה. רשימת מחקרים עבורם קיבל החוקר מענק 

בחמש השנים האחרונות, תוך ציון פרסומים ו/או הצעות שהוגשו לקרנות חיצוניות שנבעו 

 מהמחקר.

 נות.השנים האחרו 5-הכולל פרסומים ומענקי מחקר ב קורות חייםתקציר  .2

 יש למלא את הטופס באופן אלקטרוני. "בקשה למענק מחקר לחברי סגל" טופס .3

 

 :מידע שימושי אודות המענקים

 לאתר הנדרשים המסמכים את להעלות יש.  15.02.2018 הוא הצעות להגשת האחרון התאריך 

 :להלן בקישור המענקים

https://gss.ekmd.huji.ac.il 

 אחת שנה של לתקופה ויינתן עצמי בניהול יהיה התקציב. ₪ 12,000 -ל₪  4,000 בין סכומים יוענקו 
 . פתיחתו מיום

 התחייבויות במספר תותנה המענקים קבלת: 

מענק , מתחייבים מקבלי הבחברה בישראל בשל מחויבות המכון להנגשת מחקריו לציבור הרחב (א
. הצילומים יערכו לקראת סיום (, אודות המחקר וממצאיוTEDלצלם הרצאה קצרה )ברוח הרצאות 

. המכון יעניק סיוע בהכנת תקופת המענק ויחליפו את דו"ח המחקר שהיה נהוג במכון עד כה
 ההרצאה ובצילומה.

 .מהפרסום עותק ולספק המענק על המבוסס מדעי פרסום בכל אשכול מכון תרומת את לציין( ב

 .זאת לעשות בקשה תהיה אם אשכול מכון מטעם בכנס המחקר את להציג( ג
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